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Contraf exige documento que garanta Cade diz que vai atuar
na venda do banco
a manutenção dos empregos

Na segunda-feira, 29/06, a
Contraf-CUT esteve reunida com a
diretoria do HSBC. Os dirigentes
sindicais voltaram a cobrar do banco
a assinatura de um documento que
garanta a manutenção dos empregos
aos trabalhadores. "Queremos um
documento assinado que traga a
segurança para o lado mais frágil
desse processo de venda, que é o

emprego. Esta é uma pauta
permanente nos encontros quinzenais
com o banco", afirmou o presidente da
Contraf-CUT, Roberto Von der Osten.
Em resposta, o banco afirmou
que agora não poderá assinar um
documento com esse teor. Porém, o
HSBC garantiu que não vai haver PDV
e nem demissões fora do turn over
normal.

DE OLHO NA MÍDIA

Livre comércio proposto no TPP, TTIP
e TiSA é mito, diz Pepe Escobar

A esperar pelos órgãos da mídia
hegemônica, você ficará sem saber o
que é o TPP, o TTIP e o TiSA, aos quais
nos referimos no C&N anterior. Por
isso, fomos, uma vez mais, buscar na
imprensa alternativa mais dados sobre
tais acordos internacionais. No artigo,
O mito do ‘livre comércio’ global, o
jornalista Pepe Escobar expõe os
verdadeiros objetivos dos três tratados.
Ele deixa claro que não é extamente o
livre comércio que está em discussão:
“A cláusula-chave do tratado da
Parceria para Comércio e Investimento
(ing. TTIP) é a chamada ‘Arbitragem
para Resolução de Disputas InvestidorEstado’ (ARDIE), em inglês InvestorState Dispute Settlement, ISDS,
mecanismo que, essencialmente, dá às
empresas privadas os instrumentos

legais para processar governos,
usando o conceito de “impossibilidade
de implementar”, que se aplica sempre
que políticas de estado ou legislação
nacional interfiram com os lucros das
empresas. Em suma: o ‘ethos’ das
grandes empresas e corporações
vence; trabalhadores, empresas
médias e pequenas (PMEs) e a
democracia perdem horrivelmente”.
“Já se pode até ver a
proliferação de ‘tribunais itinerantes’ que
serão apresentados como ‘cortes de
arbitragem’, entupidos até a tampa de
caríssimos advogados das grandes
empresas. E zero de Judiciário
socialmente democrático”.
No próximo Curtas e Novas,
divulgaremos mais alguns trechos do
artigo de Pepe Escobar.

GRÉCIA

Dívida grega deve ser perdoada como
o foi a da Alemanha em 1953

É o que afirmou o linguista e filósofo estadunidense Noam Chomsky
Ao ser instado sobre a questão reconstruir a partir dos danos
da dívida da Grécia, o linguista e causados pela guerra”, disse
filósofo estadunidense, Noam Chomsky. “Quem fez esta dívida? A
Chomsky, afirmou que ela deve ser dívida foi contraída, em parte, por
perdoada como o foi a da Alemanha, ditadores. Na Grécia, a ditadura
em 1953. “Em 1953, a Europa perdoou fascista, respaldada pelos Estados
a maior parte da dívida da Alemanha Unidos, foi a responsável por grande
para que esta fosse capaz de se parte da dívida”, afirmou o linguista.

No dia de ontem, a Comissão
de Organização dos Empregados do
HSBC (COE-HSBC) se reuniu com
membros do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade).
Também participaram da reunião,
uma senadora e três deputados
federais do Paraná.
O presidente do Cade afirmou
que o órgão vai atuar na venda do
banco inglês. "Vamos analisar a fusão
do HSBC. Iremos fazer com que o
banco
cumpra
suas
responsabilidades para sair do
mercado brasileiro. O principal
fiscalizador desse processo é o Banco
Central, mas nós também vamos
analisar a fundo todo o processo"
afirmou Vinícius Marques de Carvalho.

ASSÉDIO MORAL

Poucos denunciam,
aponta pesquisa

Uma pesquisa feita pela
Vagas.com, empresa de recrutamento
e seleção de recursos humanos,
apontou que a maioria dos
trabalhadores não denuncia o assédio
moral no trabalho. O levantamento,
que ouviu 4,9 mil pessoas, mostra que
52% já enfrentaram assédio moral ou
sexual no trabalho. Porém, 87,5% das
vítimas optaram por não denunciar a
prática. Outro dado apurado pela
pesquisa diz respeito à razão pela qual
as vítimas não denunciam o assédio
sofrido: o medo da perda do emprego
é o principal motivo; foi apontado por
39,4% dos entrevistados. O sentimento
de vergonha foi apontado por 11%.
PIADINHA
O louco conta para o amigo que
arrumou um novo emprego.
— Agora sou agente secreto.
— Ah, é? Mas o que exatamente você
faz?
— Sei lá... É tudo tão secreto que eu
não descobri ainda.

